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O que há de novo?

Ajustada a tela de "Gerenciamento de Exames do Laboratório" para filtrar corretamente os prestadores
cadastrados no perfil do usuário do laboratório.

Ajustada a tela de "Liberação de Exames Realizados" para filtrar corretamente os prestadores cadastrados no
perfil do usuário do laboratório.

Ajustada a tela de "Resultado em Lote" para exibir na cor vermelha a fonte da observação de erro quando o
usuário tentar confirmar um exame que não foi coletado.

Ajustado o padrão de internacionalização da tela  "Agenda Pssd".

Ajustado o padrão de internacionalização da tela "Cadastro de Exames".

Ajustado o padrão de internacionalização da tela "Rastreio de Amostras por Bancada".

Ajustado o processo de cadastro de laudo com a configuração de interfaceamento ativa na tela de "Laudo de
Exames de Imagem".

Ajustado o processo de cálculo da data de entrega de exames, com base nas configurações da data de entrega
do setor na tela de "Pedido de Exames".

Ajustado o processo de digitação de antimicrobianos na tela de "Cadastro de Laudo de Cultura".

Ajustado o processo de entrega e cancelamento da entrega de amostras na tela de "Confirmação de Entrega de
Amostras".

Ajustado o processo de exclusão de exames com amostras confirmadas na tela de "Pedido de Exames".

Ajustado processo de abertura da tela de "Cadastro de Tipo de Documento".

Ajuste de validação do campo telefone fixo na tela de "Cadastro".

Ajuste na exibição da mensagem de erro do campo "Técnico Executante" na tela de gerenciamento de exame.

Ajuste na exibição de mensagem de campos inválidos em um novo cadastro na tela de "Cadastro".

Ajuste na exibição de pedidos com exames proibidos na tela de "Pedidos".

Ajuste na impressão do relatório em foramto "Excel", na tela de "Relatório de Exames de Imagem por
Pacientes".

Ajuste na rotina da tela de "Pedido de Exames do Laboratório" para não exibir erro ao tentar excluir um exame
que foi visualizado pela web.

Ajuste na tela "Laudos" para visualização da situação do exame de anatomia patológica do sistema Microdata.

Ajuste na tela de "Confirmação de Entrega de Amostras" para exigir ou não a autenticação do usuário para
confirmação da nova entrega, de acordo com a configuração realizada na tela "Parâmetros do Laboratório".

Ajuste na validação de dados da tela "Pedidos de Exames de Imagem".

Ajuste na validação do perfil do usuário no processo de exclusão de pedido, na tela de "Exclusão de Pedidos de
Exames".

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.
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Ajuste nas mensagens de e-mail de confirmação e ativação de cadastro.

Ajuste no botão "Visualizar Laudo" para que seja possível visualizar laudo do sistema de terceiro, PAC's, na tela
"Laudos"

Ajuste no processo de cadastro de resultados através da lista de valores, na tela de "Resultado em Lote".

Ajuste no processo de exclusão de bloqueio, quando houver apenas um registro na tela "Bloqueio de Exames
Laboratoriais".

Ajuste no processo de exclusão de bloqueios na tela de "Bloqueios de Exames Laboratoriais".

Ajuste no processo de pesquisa da tela  "Consulta de Exames Solicitados ".

Ajuste no processo liberação de exames da tela "Resultado em Lote".

Ajuste no texto do campo "Setor está habilitado a solicitar exames de imagem e laboratoriais?" para "Setor está
habilitado a solicitar exames de imagem, laboratoriais e anatomia patológica?" na tela "Setores Solicitantes".

Ajuste nos filtros de data e usuário do "Relatório de Agendamento de Excluídos".

Ajuste realizado no filtro por CPF da tela de "Pacientes".

Correção de alinhamento da tela de "Login" no Internet Explorer 11.

Criada a visualização direta dos laudos e o download dos certificados digitais na tela de "Exames".

Criada configuração para utilizar o material no sistema de "Soroteca & Laminoteca".

Criado o processo de configuração de data de entrega de exames com base na configuração do setor de
exames na tela de "Cadastro de Exames".

Criados os status de exame liberado parcialmente e assinado digitalmente na tela de "Exames".

Inclusão da data de validade da guia do pedido na tela "Pedido de Exames".

Incluído botão para inserção de texto pré-definido no "Editor de Laudos".

Melhorias nas telas de pedido de exames laboratoriais e de imagem para que o autorizador possa trabalhar de
forma híbrida, ou seja, funcionar como "Pré-Autorização" e "Autorização de Guias".

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.


